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Strijd om windmolens
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Wie mag een nieuw windmolenpark gaan
bouwen in leudal? Nu de gemeente meer
turbines verwelkomt, is de strijd tussen
initiatiefnemers losgebarsten.

LEUDAL
DOOR JULE PEETERS

nitief oordeel geveld,
benadrukt
de gemeente Leudal. Maar
is nog
langPiet
geenKnops
defidaar
denkt
anders over. Hij maakt met zijn
windmolens in Hom geen schijn
van kans. Onlangs deed hij bij
raads- en collegeleden zijn beklag. Hij meent dat zijn concurrent uit Neer wordt voorgetrokken: Al sinds 2009 ijvert KnoP&,
inmiddels onder de vlag van
Energiecoöperatie
Hom Duurzaam Groen, voor een nieuw
windmolenpark in Leudal. Vier
tot vijf turbines zouden er moeten komen in het gebied van het
Lateraal Kanaal in Hom en bedrijventerrein
Zevenellen
in
Buggenum. De gemeente was er
destijds nog niet over uit of er,
naast het bestaande park in
Neer, nog een bij kon komen.
Maar afgelopen maart besloten
Leudal, Nederweert, Peel en
Maas en Weert zich samen in te
zetten voor meer windenergie.
Iedereen met plannen, kon die
voor oktober insturen. Knops
kwam meteen in actie, maar was
niet de enige. Ook Rescoop, waar
coöperaties Zuidenwind en Leudal Energie onder vallen, aasde

Er

op een locatie twee kilometer buiten Neer. Meteen al de grote favoriet op het gemeentehuis, beweert
Knops. Een ambtenaar en daarvoor ook iemand van Rescoop hadden hem verteld dat de voorkeur
van wethouder Piet Verlinden naar
'Neer' uitgaat. Het feit dat de wethou~er een presentatie gaf op een
bewonersavond
over het plan in
Neer, maar bij zijn twee bijeenkomsten in Hom en Buggenum niet
eens aanwezig was, zegt volgens
Knops genoeg. "Ze doen of ieder
een gelijke kans maakt. Maar on-dertussen staat de keuze al lang
vast terwijl er niet eens serieus
naar de ideeën gekeken is." In een
brief die Knops onlangs aan raad en
college stuurde, doet hij een oproep
aan de bestuurders om 'zich bij de
beoordeling van de windenergieprojecten niet te laten leiden door
vooringenomenheid
en voorkeuren'.
Piet Verlinden verwijst het relaas
naar het rijk der fabelen. "De plannen worden heel zorgvuldig getoetst door een werkgroep van de
vier gemeenten samen. De heer
Knops heeft dezelfde kansen als ieder ander." Volgens hem is het zelfs
mogelijk dat er meer dan één park in
Leudal bijkomt. Er zijn bij de vier gemeenten zeven plannen ingediend.
Begin 2017 moet duidelijk zijn welke
een kans maken.

Het huidige windmolenpark in Neer telt vijf turbines.
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Ze doen of iedereen
gelijke kans maakt.
Maar ondertussen staat
de keuze allang vast.
Piet Knaps
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